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 .1مقدمه

حکاای ،عماار خیااام شااابوری یکاای از شااگفتیهااای شااعر جنااان اساا  ،نراکااه او
سااراین ة اشااعاری مااوجز و پرموااز اسا  .اشااعار ای ا فیلسااوع شاااعر کااه در کمااا ِ ایجاااز
سروده ش ها پرده از اسارارِ نفتا د ِ آدمیاان بار مایگیر ا  .بایتردیا  ،ایا رباعیاات کاه
پیاار شااابور دور از اغیااار در خلااوتِ متفکرا ااهاش ساارود از پختااهتری و ساانجی هتری
مو ههای شعر جنان بهشمار مایآینا  .خیاام در سا نر شاعر جناان یگا اه اسا  ،زیارا تنناا
شااعری اسا

کاه باا ایا حجا ِ،ا ا ت اشاعار توا ساته اسا

یاب  .ب ینی اس

باه شانرتی عاال،گیر دسا

که ای شانرتِ جناا گیر ،کاه منتناایِ آماا هار شااعری اسا  ،از ساویی

وامدار ترجمااا ااتباسگو اااه و نیرهدساااتا ادوارد فیتزجرالااا و از دیگااار ساااو مرهاااونِ
مضااامی ِ جنانشاامو خااود رباعیااات اساا

(یوساافی ،۸۹۱۱ ،ص .)۸03 .از رهگاا ر ایاا

ترجم شااعرا ه باود کاه شاعر خیاام از گوشا خاموشای و فراموشای باه در آما و خاوش
درخشی  ،و فیتزجرال ِ گوشهگیر یز برای خود اس ،و آوازهای جنانشمو یاف .
ب ایگمااان رباعیاااتِ خیااام یکاای از مشااکلاتِ لاینق ا ادبیاااتِ کلاساای
نراکااه در ا تسااا

ای ا رباعیااات بااه عماار خیااام ش ا

تردی از اینجا آغااز مایشاود کاه خیاام در دورانِ حیاات
یاا

از معاصاارا

و تردی ا های بساایار وجااود دارد.
باه شااعری اما ار باود و های

در بااا ِ شاااعری او سااخنی گفتها اا (ذکاااوتی اراگوزلااو،۸۹۱5 ،

ص .)3.تازه ،تقریباً ص سا پا

از مارا اوسا

کاه باه اولای اشااره و قا یا

از او بار مایخااوری .،بااهعلاوه ،از ایا روزگااار باه بعا اسا
ی

پارساای اس ا ،

ربااعی

کااه در خلااا ِ متااون مختلا

یا ننا ربااعی از او قا شا ه اسا  .ایا متاون عبارتا ا از آثاار و منااب تااریخی،

متاون و کتتاار عرفااا ی ،و جتنگهااا و ساافینههای ادباای کاه فیااً و اثباتااً بااه اشااعار او اسااتناد
ماایکنناا  .شااایان ذکاار اساا

کااه زدیاا

مجموعااهرباعیات او یکاای پا

از دیگااری ت ا وی و گااردآوری مایشااود .غاارپ پااژوه

حاضاار ایاا اساا

بااه سااه ااارن بعاا از مااراِ خیااام اساا

کااه

کااه پاا یرش رباعیااات عماار خیااام ترجماا ادوارد فیتزجرالاا را در

ا گلسااتان عصاار ویکتوریااا بررساای کن ا  .مااراد از پ ا یرش ادباای ،مطاااب روش تققی ا در

پ یرش رباعیات عمر خیام ترجم ادوارد فیتزجرال ...

ادبیاات تطبیقاای ،عبااارت اسا
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یااا عا م مقبولیا

از بررساای ساایر مقبولیا

اثااری ادباای در

فرهنگ مقص .
 .2پیشینة پژوهش

بررساای پاا یرش ادباای شاااعر یااا ویساان های در فرهنااگ و زبااا ی دیگاار در الماارو
تققیقات دو رشت سبتاً وپاا یعنای ادبیاات تطبیقای و مطالعاات ترجماه اارار مایگیارد .تاا
آ جا که ویسن ه بررسای کارده اسا

باهعور گا را در خلاا برخای مقالاات یاا کتا هاای

فارساای بااه اابااا بااه شااعر خیااام در ا گلسااتان و گاااه آمریکااا بااهعور کلاایگویا ااه و
ژور الیساتی اشااره شا ه اسا  ،امااا پژوه هاای روشمنا و مبتنای باار ظریاههای ادبیااات
تطبیقاای و مطالعااات ترجمااه دربااارة پا یرش رباعیاااتِ خیااام در ا گلسااتان بااه زبااان فارساای
ا جااام شاا ه اساا  .البتااه در زبااان ا گلیساای در ایاا بااا
گرفتااه اس ا

پژوه هااای نناا ی صااورت

کااه در زیاار بااه من،تااری آنهااا اشاااره میشااود .غال ارِ ای ا پژوه هااا در

ساالیا ی ،اواخاار ااارن ااوزده ،و اوایا ااارن بیساات ،،ا جااام شا ه اسا

کااه ایا دو رشااته،

خاصه مطالعاات ترجماه ،هناوز ننا ان مقباو و تکاما یافتاه بود ا  .باهعلاوه ،بسایاری از
ای تققیقات یا به دورة خاصی مقا ود مایشاود یاا تماامی عواما مادثر در پا یرش ادبای
ی

اثر یا یا

شااعر را لقاا

مایکنا و ال،ا ا از باه یکای دو فقاره اشااره مایکنا و از

مابقی مایگا رد .از هماه من،تار اینکاه ،ایا پژوه هاا ننا ان باه مباا ی ظاری دو رشاته
م کور اعتنایی ار  .امتیاز مقال حاضر ایا اسا

کاه مایکوشا بار اسااس مباا ی ظاری

و بهعور روشمن به پ یرش ادبی ای اثر ادبی ب ردازد.

آلفاارد مکنلاای ترهیااون در کتااا ز گیناماا فیتزجرالاا متاارج ،رباعیااات عماار خیااام
( ،)۸۳53در فصاالی تقاا

۸

عنااوان «سرگ شاا ِ رباعیااات عماار خیااام» (ص)4۸5-405 .

داستانگو ه ،ننانکه از عنوان ایا فصا دا ساته مایشاود ،در االارِ روایتای گیارا باه فاراز
و فرود پا یرش رباعیاات خیاام در ا گلساتان پرداخا

و باه دو ساه عاما کاه در رو ا و

رواجِ ایاا اثاار تگثیرگاا ار بااود اشاااره کاارد .آرتااور جااان آربااری در کتااا سرگ شاا ِ
1. The life of Edward FitzGerald, Translator of the Rubáiyát of Omar Khayyám
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آ .م .ترهیااون اس ا  ،در ساارآغاز کتااا

عنااوان «مقال ا مق ا ماتی» (ص )۹۳-۸۹ .بااه سااروا ِ ای ا موضااو رف ا

«در ای ا

اوراق باارآ  ،تااا تاریخچ ا پ ا یرش رباعی اات را بررس ای کاان .،از تابسااتان  ۸۱35کااه کاااو
اولی بار فیتزجرال را با خیام آشنا کارد ،تاا بناار  ۸۱3۳و پاا ناادنِ شاعر او باه جناان ،بای
آن کااه توجااه کساای را برا گیاازد» (آربااری ،۸۳3۳ ،ص .)۸۹ .ننااان کااه ملاحظااه کردیاا ،
گسترة پژوه

آرباری فقاس ساه ساا را در بار مایگیارد .امای رضاوی ( )4003در فصا

هشاات ،کتااا

صاانبایِ خاارد ز اا گی ،شااعر ،و فلسااف عماار خیااام 4بااا عنااوان «خیااام در

غر » ،باه پا یرش (عارد یاا اباو ) رباعیاات عمار خیاام ترجما فیتزجرالا در ا گلساتان،
آمریکااا ،آلمااان ،فرا سااه و هلن ا م ایپااردازد .بخ ا

پ ا یرش رباعی اات در آمریکااا از بقی ا

کشااورهای ماا کور (ا گلسااتان ،آلمااان ،فرا سااه ،و هلناا ) مفصاا تر اساا  .در اساام
مربااو بااه پ ا یرش رباعی اات در ا گلسااتان ویساان ه فقااس باار ق ا

دو ناااد ادب ایهنااری

(ا جم پی رافائلیان و ا جما عمار خیاام) تگکیا کارده و باه عواما متعا د و منمای کاه
در تااارویب و تثبیااا ِ رباعیاااات در ا گلساااتان سااان ،بزرگااای داشاااتها  ،ما نااا قااا
کتااابگزاریهااا ،ادبااا ،شااعرا و اها الاا ،،اشااران ،آزادا یشااان و مخالفااان مناااف ام راتااوری
ا گلستان در هن  ،و ناپهای ااناای اشاره کرده اس .
دامن ا پااژوه
المروِ پژوه

در ادبی اات تطبیق ای بس ایار گسااتردهتر از ادبی اات مل ای اس ا  .تطبیقگااران

در ادبیات تطبیقای را باه حوزههاای متعا دی تقسای ،مایکننا  .یکای از ایا

حوزههااا کااه گسااتردهتری الماارو پااژوه

در مطالعاااتِ تطبیقاای یااز بهشاامار ماایرود،

روابااس ادب ای یعن ای بررس ای تگثیرهااا و شباه هاس ا  .گفتن ای اس ا

برخ ای از تطبیقگااران

بررساای تگثیرهااا و شااباه ها را دو هاا ع اصاالی مطالعاااتِ تطبیقاای ماایدا ناا  .از منظاار
فرا سااوا یوساا  ،۹یکاای از بنیا گاا اران مکتاار آمریکااایی ادبیااات تطبیقاای ،ایاا حااوزة
تققی به بخ هاای کونا تری ظیار منبا یاا منااب الناام( 5الناماات یاا اعلاعااتی کاه از
1. The Romance of the Rubaiyat
2. The Wine Of Wisdom: The Life, Work, And Legacy Of Omar Khayyam
3. Francois Jost
4. source of inspiration
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رهگ ر ویسن گان یا آثاار خاارجی اخا و فرباه مایشاود) ،ااباا و پا یرش( ۸پا یرش یاا
توفی ا ی اا تااگثیری کااه ادبی اات ی ا
تصااویر ی اا ساارا ( 4ای ا ة درس ا

کشااور از ادبی اات کشااور دیگااری کساار م ایکن ا ) و
ی اا ادرس ا

کااه ملت ای از ادبی اات مل ا

دیگااری دارد)

تقسی ،میشود (یوس  ،۸۳35 ،ص.)۹5 .
هاا ع ایاا جسااتار تبیاای مبااا ی ظااری پاا یرش ادباای از منظاار پااراور ،۹تطبیقگاار
برجست آمریکایی اس  .سا

ایا

ظارات بار پا یرش رباعیاات عمار خیاام در ا گلساتان

اِعما میشود .اگفتاه ما ا کاه رااا ،ایا ساطور ننا ماورد بار ماوارد پیشاننادی پاروار
یااز افاازوده اساا  .زیگباارت سااالم پااراور ( )40۸4 -۸۳43در سااا  ۸۳43در خااا وادهای
ینااودی در آلمااان بااه د یااا آم ا و در سااا  ،۸۳۹۳وات ایکااه پااراور ننااارده ساااله بااود ،بااه
ا گلسااتان مناااجرت کرد اا  .پااراور تقصاایلات

را در ا گلسااتان ادامااه داد و بعاا ها باار

کرساای اسااتادی ادبیااات آلمااا ی و ادبیااات تطبیقاای دا شااگاه آکساافورد تکیااه زد .وی
صاااحر تگلیفااات متع ا دی در زمین ا ادبی اات آلمااا ی و ادبی اات تطبیق ای اس ا  .ب ایتردی ا
یکاای از من،تااری آثااار او کتااا
اساا  .ایاا کتااا

ارزشاامن درآم ا ی باار مطالعااات ادب ای تطبیق ای)۸۳3۹( 5

از معتبرتااری کتا هااای درساای کلاساای

رشاات ادبیااات تطبیقاای در

دا شگاههای معتبر جنان بهشمار میرود.
پااراور معتقا بااود کااه باارای فناا ،ادبیااات خااارجی تخسا
ی

بایا ادبیااات ملاای خااود را

فنمی
مطاااب تجرب ا معلماای م ا  ،در بریتا یااای کبیاار ،آلمااان ،و ایالااات متق ا ه ،کسااا ی درت

درسااتی از ادبیااات و فرهنااگ خااارجی دار ا کااه شااناخ ِ عمیقاای از ادبیااات خااود داشااته
باشاان  ،و ایاا

گاارش کااه «از ا گلسااتان نااه ماایفنمناا  ،آ ااان کااه تننااا ا گلسااتان را

ماایشناساان » ،علاااوه باار جورافیااا ،جامعهشناساای و علااوم سیاساای در مقافاا ِ ادباای یااز
مقبو اس

و مص اق دارد( .پراور ،۸۳3۹ ،ص)۳ .
1. fortune or reception
2. image or mirage
3. Siegbert Salomon Prawer
4. Comparative Literary Studies: An Introduction
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 .۳روش تحقیق

از منظاار پااراور بررساای پاا یرش ادباای ق ا
دارد .بااهعلاوه ،ا جااام ایاا دساا
مطالعااات در دس ا

منماای در پژوه هااای ادبیااات تطبیقاای

مطالعااات بااه تجربااه و تخصااص یاااز دارد .ایاا گو ااه

افااراد اآشاانا بااا ادبیااات تطبیقاای بااهآسااا ی بااه فنرسااتی سااطقی خاات،

میشود ،یعنی باه تا وی گزارشای مملاو از اساامی و عنااوی  ،آماار و ارااام ،تااری نااپ
و ااام مترجمااان و اشااران خواهاا ا جامیاا  .حااا آ کااه لازماا نناای پژوه هااائی
باریا بینی ،پترمااایگی ،روشمنا ی و تقلیا عالما ا شاارایطی اسا

کااه اابااا ادباای در آن

(پااراور ،۸۳3۹ ،ص .)۹۸ .باایگمااان پاا یرش یاا

ویساان ه در فرهنااگ

رخ داده اساا

دیگاار همااواره بااا فااراز و فرودهااایی همااراه اساا  .باارای ا جااام ایاا کااار ،مطاااب ِ روش
تققی ا در ادبیااات تطبیقاای ،تطبیقگاار بای ا مراح ا زی ار را ع ای کن ا او اینکااه ،تطبیقگاار
بایا فنرسااتی از ترجمااههای آثااار ویساان ة مفااروپ را بااهترتیار تاااری
س

شاار تنی اه کن ا ،

تمامی مقالات و قا هایی را کاه بار آنهاا وشاته شا ه گاردآوری و باهداا

تقلیا

کن  .دوم اینکاه ،او بایا باه تقلیا شارایطی ب اردازد کاه ااباا ادبای در آن رخ داده اسا ،
بااه عبااارت دیگاار ذائق ا ادباای و ز ا گی فرهنگاای و اجتماااعی کشااور مقص ا را عاای ای ا
سا ها ما ظار اارار دها  .ساوم اینکاه ،او بایا باه قا
رادی او ،و تلویزیااون کااه در اشاااع آوازة ی ا
تطبیقگر بای قا

عاواملی ما نا کیفیا

دیگار رساا ههای ما نا ساینما،

اثاار مدثر ا ی از توجااه کن ا  .ننااارم اینکااه،
ترجماه ،کتاابگزاریهاای ادبای ،تقریظهاای اها

الاا ،،ا جم هااای ادباای و هنااری ،اشااران ،ظیرههااا و قیضااهها ،ناپهااای غیرمجاااز ،و
ناپهااای مصااور را یاز لقااا کنا (پااراور ،۸۳3۹ ،ص .)۹۸ .گفتناای اسا
موارد لزوماً در با
اس

و معتق اسا

پا یرش اثار ادبای اتفااق مایافتا  .ژرار ژ ا

۸

کااه هما ایا

یاز باا پاراور ها ،ظار

کاه افازون بار مات ترجمهشا ه ،بایا باه عواما فرامتنای 4در پا یرش

اثر یاز توجاه داشا  .ژ ا

عناصار فرامتنای را باه دو دساته کلای تقسای ،مایکنا عناصار

درونمتنی( ۹مطالبی کاه متارج ،یاا اشار باه اثار ترجمهشا ه اضاافه مایکنا ما نا مق ماه،
1. Gérard Genette
2. paratexts
3. peritexts
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ماادخره ،اه اا امااه ،عاارج روی جلاا و  )...و عناصاار برونمتناای( ۸مطااالبی کااه در داخاا
همااان مجلاا منتشاار شاا ه وجااود اا ارد ما ناا کتااابگزاریهااا کااه دیگااران آنهااا را
مای ویساان ) .از منظاار ژ ا

ایا عواما

قا

منماای در تاارویب و رو ا اثاار ترجمهشا ه

دارد (ژ اا  ،۸۳۳3 ،ص .)۸4 .افاازون باار ای هااا ،در ترجماا اثاار ادباای« ،رویکاارد متاارج،
سب

در ارتباا باا سا نر گفتماان جامعا مقصا ،

به س نر گفتمان مات اصالی پلای اسا

[و] عاماا منماای در باز مااایی تصااویر آن اثاار و یااز رد و پاا یرش ترجماا آن در جامعاا
مقص بهشمار میرود» (شریفی ،۸۹۳3 ،ص.)۹ .
خااالی از فایا ه خواها بااود کااه پا یرش رباعیاات عماار خیاامِ فیتزجرالا در ا گلسااتان
را باهعنوان شاااه مثاا ذکاار کنای ،و برخاای از مااوارد ما کوری را بررساای کنای ،کااه مساایر
پ یرش آن را که در ابت ا موفاو ما ا ه باود هماوار کرد ا  .از آ جاا کاه در جساتاری دیگار
برخاای از مااوارد م ا کور را بررس ای کااردهای( ،رت .ا وشاایروا ی و حسااینی )۸۹۳0 ،در ایاا
وشتار فقاس باه ماورد نناارم یعنای قا ِ عاواملی ما نا کیفیا

ترجماه ،کتاابگزاریهاای

ادبای ،تقریظهااای اها الاا ،،ا جم هااای ادبای و هنااری ،اشااران و مدسسااههای ا تشاااراتی،
ظیرهها و قیضهها ،ناپهای غیرمجاز ،و ناپهای مصور میپردازی.،
 .۴نتایج و بحث

درس

اس

که ویسان گان و شااعران ا گلیسای از اارون وساطا با ی ساو باا مضاامی

آثار ایرا ی آشنا ش

 ،اماا از یااد بایا بارد کاه آشانایی آ اان باا زباان و ادبیاات پارسای از

رهگ ا ر زبانهااای می اا جی مث ا لاااتی  ،آلمااا ی ،فرا سااه و حت ای ایتالی اایی بااود .مطالعااات
ایرا ی باهعور آکادمیا

در ا گلساتان در اوایا ِ اارن هفا ه باا تگسای ِ کرسای زباان عربای

در دو دا شااگاه معتباار آکساافورد و کیمبااریب آغاااز ش ا  .امااا بااهعور ج ا یتاار اواخاار ااارن
هج ه بود کاه بهتا ریب آثاار شااعران و ویسان گان ایرا ای باه ا گلیسای ترجماه شا  .ایا
اماار از سااویی مرهااون تساالس و تبقاار زبانشااناختی و ادباای ساار ویلیااام جااو ز (–۸355
 ،)۸3۳5و از دیگر سو بهخاعر ایا حقیقا

باود کاه زباان فارسای زباان رسامی دربارهاای

1. epitexts
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هناا بااود .هی یاا

از شاااعران باازرا و کوناا

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

دورة رما تیاا

ا گلسااتان کااه اوجِ

شااکوفایی شااعر ا گلیساای یااز بهشاامار ماایرود ،از پرساای شاالی و لتاارد بااایرن گرفتااه تااا
سموئ تیلار کاولریب و رابارت سااوذی باا زباان فارسای آشانایی ننا ا ی اشاتن  .از ایا
رو ،ااتباسهااا و برداش ا های آ ااان از مضااامی شااعر فارس ای بس ایار مق ا ود و سااطقی و
من،تر اینکه اارر باه ترجماه از زبانهاای واساطه ،باهویژه آلماا ی ،باود .در دورة ویکتوریاا
( )۸۳0۸–۸۱۹4بااود کااه ویساان گان و شاااعران ا گلیس ای ب ا ون واسااطه بااا زبااان و ادبی اات
فارسی آشنا ش

و بهجِ کوشای

کاه از مقتاوای شاعر فارسای و تاا حا ا ا کی از فارم

آن اخاا و ااتباااس کنناا  .باایهی شاا

در میااان آثااار فارساای رباعیااات عماار خیااام

درازدام تری تگثیر را بر ز گی و ادبیات دورة ویکتوریای ا گلستان داشته اس .
تا آ جاا کاه مایدا ی ،مستشارق ا گلیسای ،تاام
که یا

ربااعی منساو

هایا  ،خساتی پژوهشاگر غربای باود

باه خیاام را باه لااتی ترجماه کارد .پا

از او ،باه احتماا ااوی،

هنااری جاارج ک ای باارای اول ای بااار رباااعیای از عماار خی اام را بااه ا گلیس ای ترجمااه کاارد.
ک،کاا ،ترجم ا مجموعااهای از رباعیااات خیااام بااه ا گلیساای رو ا بااازار پی ا ا کاارد .لااویزا
اسااتوارت کاسااتلو خسااتی متاارج ،ا گلیس ای بااود کااه مجموعااهای از رباعی اات خی اام را در
االبی منظوماهما نا باه ا گلیسای ترجماه و در کتاا
گور اوزلای در کتاا
ماارگ

باا گتا پارسای کارد .پا

از او سار

کااتی درباارة ز گیناما شااعران فارسای کاه در ساا  ۸۱55پا

از

منتشاار شاا  ،نناا رباااعی از خیااام را بااه ا گلیساای ترجمااه کاارد .در سااا ۸۱3۱

ادوارد بااایلز کاااو مقال ا منم ای دربااارة خی اام ،بااههمااراه ترجم ا  ۹4رباااعی او بااا عنااوان
«عمرخیااام ،ماانج ،شاااعر ایرا اای» ،در مجلاا کلکتااه ( ،۸۱3۱شااماره  ،۹0ص)۸54-۸5۳ .
منتشر کرد.
پ
زدیاا

از ای مترجمان وبا

باه ادوارد فیتزجرالا مایرسا  .فیتزجرالا تاا پایاان عمارش

سااه دهااه ( )۸۱۱۹-۸۱35پیوسااته روی رباعیااات عماار خیااام کااار ماایکاارد .گاااه

تع اد رباعیات را ک ،و زیاد مایکارد ،گااه ترتیار و نیان

آنهاا را پا

و گاااه الفااا و عبااارات آنهااا را توییاار ماایداد .در دوران حیااات

و پای

مایکارد

ننااار ویاارای

از

رباعیات عمر خیام را بای اام منتشار کارد .اولای نااپ کاه مشاتم بار  33ربااعی باود ،در
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سااا  ۸۱3۳ب ا ون ذکاار ااام ،در مجل ا ی ساااده بااههمااراه مق مااه و ماادخرهای منتشاار ش ا .
ناااپ دوم ،ناااپ سااا  ،۸۱5۱شااام  ۸۸0رباااعی بااود ،امااا در ناااپ سااوم و ننااارم کااه
بااهترتیر در سااا  ۸۱34و  ۸۱3۳منتشاار شاا  ،تعاا اد رباااعیهااا بااه  ۸0۸رباااعی کاااه
یاف ا  .پ ا

از مااراِ فیتزجرال ا  ،دوساات

رای ا  ،در یاا

ویلیااام الاا ی

اااوعی حلباای

سخ ناپشا ة مات  ۸3۱۳را پیا ا کارد کاه فیتزجرالا در آن یاز توییراتای داده باود .ایا
ناااپ ،پنجماای و آخااری ماات بااازبینیش ا ه ،در  ۸۱۱۳در کتااا

امااهها و آثااار پراکناا ة

ادوارد فیتزجرال ( ۹جلا ) منتشار شا  ،و بارای اولای باار اام او باهعنوان متارج ،رباعیاات
عمر خیاام بار آن ذکار شا  .اکناون بنتار اسا

باه پا یرش رباعیاات خیاام در ا گلساتان و

عواملی ب ردازی ،کاه در تارویب و پا یرش (ماراد مقبولیا

یاا عا م مقبولیا ) ایا ترجماه

تگثیرگا ار بود ا  .بایگمااان توفیا شااعر خیااام معلااو علا عااام و خاااص ننا ی اسا .
یکای از من،تااری علا عااام «کامیاابیِ رشا ا گیز و حتسا ِ ابااو ِ بایسااابق خیاام آیینااهای
اس

که او در برابر غربیاان نااد تاا آ اان تصاویر سرگشاتگیهاا و درما ا گیهاای خاود را

به عیاان در آن ببیننا اا تاو گاویی خیاام از ذها و زباان آ اان ساخ مایرا ا » (حساینی،
 ،۸۹۳3ص .)۸۸5 .سایر عل خاص عبارت از
 .1 .۴کیفیت ترجمه

یکای از عااواملی کااه در اشاااع پا یرش یا
کیفی ا ِ ترجمااه اس ا

اثاار ادبای در فرهناگِ مقصا ماادثر اسا

(پااروار ،۸۹۳3 ،ص .)5۸ .ب ا ینی اس ا

کااه ترجمااهای هنرمن ا ااه تااا

نه ا ازه میتوا تگثیرگ ار باشا  .اگفتاه ما ا کاه ترجما شاعر در سانجه باا دیگار آثاار
ادباای (رمااان و مااای

امااه) از جاان

دیگااری اسا  .زیارا ترجما شااعر بااهعل

موساایقیِ

کلمااات ،نیا مانِ الفااا و عبااارات ،صااناعاتِ لفظاای و معنااوی ،و از همااه من،تاار ،تقیا بااه
فرهنگِ مب أ سخ تری
ی

ا تخا

او ترجما ادبای اسا  .جا ا از ای هاا ،متارج ِ،شاعر هماواره باا

دشوار مواجه اس

شاعر را باه شاعر ترجماه کنا یاا باه ثار فیتزجرالا شاعر

پارسی را باه شاعر ا گلیسای برگاردان کارده اسا  .جملگای برآ نا کاه ترجما فیتزجرالا
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یکی از بنتری ترجماههایی اسا

کاه تاا کناون از شاعر فارسای ،و توساعاً شاعر شارق ،باه

زبان ا گلیسی صورت گرفته اس  .به گفت نارلز الی

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ورت )۸۱5۳( ۸

فیتزجرالا  ...را بایا «متاارج »،امیا فقااس بااه ایا علا
یافا  .او روج شاااعرا ه را از یا

کااه لفااظ دیگااری مایتااوان

زبااان بااه زبااان دیگاار درآورده و در االاار تااازهای منتقا

کاارده کااه یکسااره از االاار ساااب آن متفاااوت یس ا  ،بااهعلاوه آن را بااا مقتض ایات زمااا ی،
مکااا ی ،عااادات و رویاا فکااری بافاا

ج یاا سااازگار کاارده اساا  .در سرتاساار تاااری

ادبیااات مااا بااهسااختی ماایتااوان مو اا درخشااانتری از ایاا ترجماا منظااومِ اسااتادا ه ،از
مترجمی اشناخته ،از شاعر شارق سارا گرفا  .ایا ترجماه تماامِ ویژگایهاای یا
اصاالیِ ممتاااز را داراساا

و تشااکوه آن بنتااری دلیلاای اساا

کااه م ایتااوان باار عظماا

شاعر ایرا ای اااماه کارد .بایشا  ،رباعیاات عمار خیاام کاار یا

اهمی

ملناا ،از شاااعر دیگااری اساا

شااعر اسا

تقلیاا ی از آن یساا  ،بلکااه بازساارایی آن اساا

یس ا  ،بلکااه بااازآفرینی النااامی شاااعرا ه اساا  .حیاارتآور اس ا
شاعر ایرا ی ای ا ر به افکاار و عواعا

اماروز ماا زدیا

مات ِ
و
کاه

ترجمااه

کااه افکااار و عواعاا

اسا  .از ایا رو ،ایا شاعر در

کسوتِ ا گلیسیاش بیا گر اولای و آخاری تقیار و تردیا سالی اسا

کاه ماا خاود با ان

تعلاا داریاا .،احتمالاااً در میااان ا بااوهِ ترجمااهها یااا ااتباسهااای ا گلیساای از شااعر شاارق
ترجماهای وجاود ا ارد کااه بتوا ا باا ایا متجلا ِ ماوجز پنلااو بز ا  .شایوایی و پیراسااتگی
ایاا ترجمااه ،فصاااح ِ لفااظ و بلاغاا ِ معنااا بااا ااا رت تخیاا و یااروی معنااوی کاملاااً
مطابق

دارد ( .ورت  ،۸۱5۳ ،ص)333 .

بنابرای  ،کیفی ِ ای ترجماه سابر شا کاه ماردم آن را باهعنوان شاعر ب یر ا و سا
به س آن را ا تقا دهن .
 .2 .۴معرفی و نقدگونههای ادبی

بایشا

معرفای و ق گو اههای ادبای 4قا

منمای در آگاها یا ن عاما ماردم دربااارة

تازههای شار و همچنای آمااده کاردن عی هاای مختلا

خوا نا گان بارای ااباا باه یا
1. Charles Eliot Norton
2. literary reviews
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اثاار خاااص دار ا  .یک ای از روشهااای بررس ای اابااا و پ ا یرش اثااری خاااص از رهگ ا ر
معرفی و ق گو اههای وشاتهشا ه بار آن اثار حاصا مایشاود ،زیارا معرفای و ق گو اهها
در واا مجموعهای از واکن هاای مثبا

و منفای ساب

باه ویسان ه یاا متنای و در ماورد

ترجمااه ،بخشاای از قاا ترجمااه را آشااکار ماایکنناا (ما اا ی ،400۱ ،ص .)۸33 .در ابتاا ا
معرف ای و ق گو ااههای ج ا ی باار ترجم ا فیتزجرالاا وشااته ش ا و ایاا اثاار ننااان کااه
قا و معرفای شا  .تاازه یا

شایست آن اس
از ا تشااار ویاارای

دوم رباعیااات ،نااارلز الیاا

سااتای آمیز دربااارة ایاا ترجمااه در ااور

دهاه بعا در  ،۸۱5۳یعنای یا

ساا پا

ااورت مقالااهای ( قاا و معرفاایگو ااهای)
امااریک ریویااو( ۸مجلاا آمریکااای شاامالی،

 ،۸۱۳5شاامارة  ،۸0۳ص )3۱5-353 .منتشاار و توجااه مقاف ا ادب ای آمریکااا را ب ا ان جلاار
کاارد .پاا

از آن کااه ایاا معرفاای و ق گو ااههای علاااا بساایاری از آمریکاااییهااا را

برا گیخ ا

بهت ا ریب توجااه بس ایاری از خوا ن ا گان ا گلیس ای را ی از بااهخود جلاار کاارد ،و

در تارویب اثاار فیتزجرالا بای

از هاار اثار دیگااری ماادثرتر وااا شا (بیخسااترات .)40۸3 ،

بنااابرای  ،بس ایاری از افااراد در ص ا د برآم ا سااخهای از رباعی اات را تنی اه کنن ا  .شااایان
ذکر اس

کاه ناارلز الیا

اورت در ایا معرفای و ق گو ا مفصا ترجما فیتزجرالا را

بااا ترجماا فرا سااوی رباعیااات بااه الاا ،یکلااا مقایسااه و بااهعل

کیفیاا ِ خااو

ترجماا

فیتزجرالاا آن را تقساای کاارده بااود .بااهعلاوه ،ویساان ه بااه تعاا ادی از رباعیااات اسااتناد
جسته و کوشی ه بود توجه خوا ن گان را ب ان جلر کن .
 .۳ .۴اهل قلم( 2شاعران و نویسندگان)

اه ال( ،شاعران ،ویسان گان ،مترجماان و )...باا وشات تقاریظ یاا تق یمیاه مایتوا نا
بااه رواج اثاار کم ا

شااایا ی کنن ا  .ای ا اماار از دیرباااز در حوزههااای ادباای مرسااوم بااوده

اس  .آلفرد لرد تنیس  ،مل الشاعراا دورة ویکتوریاا ،یکای از ایا افاراد باود کاه باا تقا ی،
شااعری بااه فیتزجرالاا و تمجیاا از ترجماا او در ایاا راه گااامِ بلن ا ی برداشاا

(آربااری،

1. North American Review
2. literrati
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 ،۸۳53ص .)۸۹ .تنیساا در سااا  ۸۱۱3مجموعااه اشااعار تیرزیاااس و سااایر اشااعار ۸را
منتشاار کاارد کااه در آغاااز آن شااعری بااه ااام «تقاا ی ،بااه ا .فینزجرالاا » 4وجااود داشاا
تنیساا دیگربااار ،البتااه دو سااا پاا

از ماارا او ،از ترجماا ااا ِ دوساا

و

دیاارین

سااتای ها کاارده بااود« ،امااا فیتااز پیاار در سااا  ۸۱۱۹در گ شااته بااود ،و سااتای

بلیااغ

مل الشااعراا خیلای دیرهنگااام بااود تااا او را در آخااری روزهااای غ،ا گیاز ز ا گی

تساالی

بخش ا » (آربااری ،۸۳53 ،ص .)۸۹ .درس ا

اس ا

کااه ای ا تمجی ا دیرهنگااام بااود و در آن

ایام فیتزجرال ز ه باود تاا از ساتای ِ صااداا تنیسا  ،مثا باار او  ،متعجار و مقظاو
شااود ،امااا تمجیاا مل الشااعراا در رواج و گسااترش شااعر او در میااان ساا های بعاا ی
زیاارا «واتایکااه در ساا  ۸۱۱3آلفاارد لاارد تنیسا مجموعااه

بایگمااان تااگثیر زیاادی داشا

شااعر تیرزیاااس و سااایر اشااعار را بااه فیتزجرالاا تقاا ی ،کاارد ،از رهگاا ر ایاا اثاار در
بریتا یای کبیر علاا روزافزون باه رباعیاات آغااز شا و باه نناان ابعاادی رسای کاه اکناون
معروعِ همگان اسا

و مجاام ا گلیسایزباان با ان استشاناد مایکننا » (مای  ،۸۳53 ،ص.

.)3
 .۴ .۴انجمنهای ادبی و هنری

ا جم های ادبی و هنری باه خااعر جایگااهی کاه در جامعا ادبای هار کشاوری دار ا
مایتوا نا مساایر اشاااع یا

اثاار ادباای را همااوارتر و پااراکن

آن را تسااری کننا  .ا جما

پی رافائلیااان ۹و ا جماا عماار خیااام 5در رواج شاانرت ترجماا فیتزجرالاا در ا گلسااتان
قا

بااه ساازایی داش ا  .دا تااه گبری ا رزت ای 3را بااه ح ا بای ا یکاای از اول ای مروج اان

رباعیااات دا ساا  .رزتاای از بنیانگاا اران ا جماا پی رافااائلی بااود .ایاا ا جماا عماار
کوتااهی داشا  ،اماا اها اع آنهااا در قاشایهااای برنجااو ز ،5عرجهاای ویلیااام مااوری ،3
1. Tiresias and Other Poems
2. To E. FitzGerld
3. Pre-Raphaelite Brotherhood
4. Omar Khayyam Club
5. Dante Gabriel Rossetti
6. Edward Burn-Jones
7. William Morris
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آثااار جااان راسااکی  ۸و اشااعار رزتاای و الگاار

نااارلز سااوینبرن 4ادامااه یافاا  .اعضااای

ا جمااا پی رافاااائلی مساااقورِ رباعیاااات بود ااا «زیااارا رباعیاااات دربرگیر ااا ة همااا
ویژگ ایهااایی بااود کااه اساااس ای ا جنااب
 .)435ای ترجمه توساس رزتای باه دسا

را تشااکی م ایداد» (ام ای رضااوی ،4003 ،ص
ساوینبرن رسای «کاه تماام هفتااد و پانب ربااعی

را بااه زودی حفااظ کاارد کااه ااه تننااا همااه را پشاا
مایتوا سا

کااه آنهااا را سااطر بااه سااطر از آخاار تااا بااه او یااز بخوا ا  ،یعنای از مصاارا

سیصاا م و بعاا دویساا
ساا

ساار یکاا یگر از باار ماایخوا اا ،

ااود و ناا ،و همی عااور تااا او » (مینااوی ،۸۹۱۹ ،ص.)۹4۹ .

 ،سااوینبرن ساااخهای از آن را شااادما ه ااازد جاارج مریااا یث ۹باارد .ماااوری

و

برنجااو ز سااخهای از رباعی اات را باار روی ناارم ساااغری وشااتن و ت ا هیر کرد ا  ،و در
سااا  ۸۱34آن را بااه جورجیا ااا ،5همساار برنجااو ز ،ه یااه داد اا  .بااه ایاا ترتیاار،
پی رافائلیان به اشاع رباعیات هما

گماشاتن  .حا باا آرباری اسا

ترجما فیتزجرالا تصااادفاً مااورد رغبا
احتمااا زیاااد مقااامی پَساا

قااادان زبردسا

کاه مای ویسا «اگار

ه،عصاار وی وااا مایشا بااه

در میااان ادبیااات فراموششاا ه و ااانیز دورة ویکتوریااا پیاا ا

ماایکاارد» (آربااری ،۸۳3۳ ،ص .)5۱ .بنااابرای  ،اعضااای ا جماا پی رافائلیااان ،هریاا
قااوی از ا قاااا ،بااه تاارویب ای ا ترجمااه کم ا

بااه

شااایا ی کرد ا و آن را از افتااادن در بوت ا

فراموشی جات داد .
از آخااری کوشاا های ا جااام شاا ه در اواخاار ایاا ااارن باارای رواج هرنااه بیشااتر
رباعیات تگسی

ا جم عمر خیاام باود .ک،کا ،اارن اوزده داشا

باه پایاان مایرسای کاه

در  ۸5اکتباار  ۸۱۳4گروه ای از جیرزادگااان بریتا ی اایی ،کااه از عرف ا اران رباعی اات بود ا ،
ا جم عمر خیام لنا ن را بنیااد ناد ا  .در میاان اعضاای ا جما برخای از مقققاان ،ادیباان
و هنرمن ا ان مشاانور عصاار -ما ن ا ادوارد هاارن آل ا  ،ادمو ا گاااس ،ا ا رو لنااگ ،تااام
هاردی ،مااک

بئار باوم ،لاار

آلماا تادماا ،آرتاور رکنا ،،ج .ت .نساترت  ،آرتاور کاا
1. John Ruskin
2. Algernon Charles Swinburn
3. George Meredith
4. Georgiana
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دوئا  ،آلا وک
کرد  .فعالی

هاکساالی ،و ویلیااام بااتلر ییتااز اااا بود ا کااه بااه اشاااع رباعیاات کما
اصالی اعضاای ا جما لنا ن ایا باود کاه دو وبا

شااام و گرامی اشاا
میشا

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

در ساا بارای صارع

یاااد و ااامِ خیااام و فیتزجرالاا و خوا اا ن رباعیااات دور هاا ،جماا

 .ا جما لنا ن دو کتاا

منتشر کرد و به پاراکن ِ بای

باهترتیر در ساا  ۸۳۸0و  ۸۳۹۸باا مشاارک
رباعیاات داما زد .گفتنای اسا

از پای

اعضاای

کاه از ساا ۸۳۸0

بااه بع ا ز ااان ی از مجاااز بود ا در ضاایاف هااایِ خاااص ا جم ا بااهعنوان مینمااان حاضاار
شو  .ایا امار سابر شا کاه ز اان فرهیختاه و متعلا باه عبقا بالادسا ِ جامعاه یاز در
ترویب ای اثر گامی ،ولو ا ت ،بردار .
 .۵ .۴ناشران و مؤسسههای انتشاراتی

اشران و مدسساههای ا تشااراتی قا

اثار ادبای دار ا  .مثلااً

منمای در شناساا ن یا

در جنان غر  ،در روزگار ماا ،اگار اشار بزرگای مثا گالیماار ۸یاا پنگاوئ  4ترجما اثاری
را منتشر کن بایتردیا گاامِ منمای در اشااع آن برداشاته اسا  .در ساا  ۸۱۱۹فیتزجرالا
درگ ش ا

و میراثاای گرا بنااا و ما ااا باارای ادبی اات ا گلیساای از خااود باار جااای گ اشاا .

رایا  ،۹دوسا
ویارای

زدیا

و وصایِ ادبای فیتزجرالا  ،پا

از مارا او در یا

اااوعی حلبای

ننااارم رباعیاات را پیا ا کاارد کااه فیتزجرالا در آن یاز توییراتای ا جااام داده بااود.

ایا ناااپ ،پنجمای و آخااری ماات تج یا ظر شا ة رباعیاات بااود کااه در سااا  ۸۱۱۳در
کتا

امهها و آثاار پراکنا ة [ادوارد فیتزجرالا ] 5باه اهتماام رایا

منتشار شا  .بارای اولای

بار ام فیتزجرال باهعنوان متارج ،رباعیاات بار آن ذکار شا و ا تشاار ایا اثار ساه جلا ی
توسااس ا تشااارات م میلااان بااه ساان ،خااود در رواجِ رباعی اات تگثیرگا ار بااود ،امااا شاانرتِ
وااعای رباعی اات در ا گلسااتان ی ا

سااا بع ا آعاااز ش ا  ،یعنای زمااا ی کااه در سااا ۸۱۳0

ا تشااارات م میلااان اولای ناااپ مجاازای شااعر فیتزجرالا را منتشاار کاارد .ایا اماار اتفاااقِ
مبااارکی باارای فیتزجرالاا بااود ،زیاارا متنفاا تری و معروعتااری

اشاارِ ا گلسااتان اثاار

1. Gallimard
2. Penguin
3. William Aldis Wright
4. Letters and Literary Remains of Edward FitzGerald
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فیتزجرال را در کنار آثاار ویلیاام شکسا یر و آلفارد لارد تنیسا نااپ کارده باود .رارع ده
سا ای ناپِ موجز جل نرمیِ م میلان سیزده بار تج ی ناپ ش .
افاازون باار ایاا  ،در سااا  ۸۱۳۳اتفاااقِ خااو
فیتزجرالا افتاااد ،و آن ایا بااود کااه شاارک

دیگااری باارای رباعیااات عماار خیااامِ

ا تشاااراتی م میلااان ،بعا از ناپهااایِ مکاارر

از رباعیاات ،ایا کتااا

را در شاامار مجموعا گلا ن تاارژری[ ۸گنجینا زریا ] خااود ااارار

داد .ایاا وااعااهای باا

خوشاااین باارای رباعیااات بااود زیاارا معروعتااری و من،تااری

شاارک

ا تشاااراتی ا گلسااتان در آن روزگااار بااه ای ا کااار هم ا

تقاضایِ مکرر مخاعباان آ اان مجباور شا

گماشااته بااود .بااه خاااعر

در آن ساا ساه باار ایا اثار را تج یا نااپ

کنن  ،و ای اثر از آن زمان باه بعا هماواره خواهاان داشاته اسا  .بایگماان ،رواج ک ،ظیار
رباعیات تا ح ی مرهون ای دو اشر بزرا و معتبر آن دوران اس .
 .۶ .۴نظیرهها و

نقیضهها2

اب از پرداخت باه ایا بخا
کناای .،ظیااره عبااارت اساا

بنتار اسا

باه اختصاار ایا دو اصاطلاج ادبای تعریا

از آثاااری کااه بااه تقلیاا اثااری دورانساااز سااروده یااا وشااته

میشاود .قیضاه کاه در فناون و صاناعات ا گلیسای باه آن پاارودی مایگوینا در اصاطلاج
ادبای عبااارت اسا

از تقلیا عنزگو اه از یا

اثار ادباای یاا هنااری .پا

از ا تشااار ترجما

فیتزجرال ا  ،و مقبااو عب ا مااردم واا ا ش ا ن ،ویساان گان و شاااعراِن مختلفاای دس ا
ساارای

بااه

ظیرههااا و قیضااههایی باار ای ا اثاار او زد ا  .ی اوس بیخسااترات  ،۹فیتزجرال ا پژوه

برجساات هلن ا ی ،در ای ا زمینااه مقال ا ارزشاامن ی وشااته اس ا  .اگرنااه هی ک ا ام از ای ا
قیضااهها بااه ا اا ازة اثاار فیتزجرالاا موفقیاا آمیز بود اا (بیخسااترات  ،4003 ،4003 ،ص.
 ،)3اما دس

ک ،به اشاتنار آن کما ِ شاایا ی کرد ا  .یکای از ایا

قیضاهها باه الا ،ماارت

تااوای  ،5ویساان ة پتاارآوازه آمریکااایی ،اساا  .مااارت تااوای اولاای بااار در دهاا  ۸۱30از

1. Golden Treasury Series
2. literary parallels and parodies
3. Jos Biegstraaten
4. Mark Twain

5۱
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رهگ ا ر پ ا ر روحااا ی جااوزع تویچ ا  ۸بااا رباعی اات عماار خی اام ترجم ا فیتزجرال ا آشاانا
ش ا  .عااولی کشاای تااوای دلبساات رباعیااات ش ا و در ص ا د برآماا تااا مجل ا ی از ایاا
ترجمااه را بااهدساا

آورد .او در سااا  ۸۱۳۳در امااهای بااه دوسااتی ،خااودش را «غلااامِ

حلقهبااهگوش خیااامِ فیتزجرالاا » خوا اا  .وی در سااا  ۸۳03بااا صااراح

گفاا

شعری ابلاً تا ایا ا ا ازه مارا خوشاقا کارده اسا  ،ایا تنناا شاعری اسا
و هش ا

همااراه خااودم داشااتهام ،بیس ا

سااا اس ا

«هاای

کاه همیشاه

کااه ای ا شااعر رفی ا ِ راه م ا اس ا »
قاا

(امی رضااوی ،40۸5 ،ص .)430 .رباعیااات در ز اا گی شخصاای و شاااعرا ه تااوای

منماای داشاا  .در سااا  ۸۱۳۳مااارت تااوای تقاا ِ فااوذ ترجماا فیتزجرالاا و در پاای
مصااائر مختلا

بگااوی ،قیضااهای)

ز ا گی شخصایاش باار آن شا ظیارهای (بنتاار اسا

بر رباعیات بسارای  .مقصاو کاار او ننا و پانب ربااعی باا عناوان «رباعیاات ممتااز عنا
شاابا » 4اس ا  .از آ جااایی کااه تااوای

ویساان ة مشاانوری بااود ،عااولی کشاای کااه اثاار او

علاااوه باار هموعنااانِ آمریکاااییاش توجااه بساایاری از مااردم ا گلسااتان را برا گیخاا
ای عری بر شنرتِ بی

از پی

و از

رباعیات افزود (امی رضوی ،40۸۹ ،ص.)453 .

 .۷ .۴چاپهای مصور

اثاار ادب ای ممک ا اس ا

بااه اشااکا مختل ا

(معمااولی ،ف ای  ،کاغ ا ی ،گااالینگور ،و

مصااور) ناااپ شااود .مااراد از ناااپ مصااور در الماارو ادباای ناااپی اس ا

کااه همااراه بااا

تصاویر و قاشیهاای هناری هماراه باشا  .ناپهاای مصاور بهواساط جا ابیتی کاه دار ا
افازون باار خوا نا گان معمااولی مایتوا نا توجااه برخای از مجموعااهداران ،کتا دوسااتان ،و
هنرمن ان دیگر حوزههاا را یاز باهخاود جلار کننا و اثار منظاور را بای
زبانها بیا از  .رباعیات عمر خیاام ایا بخا ِ بلنا را داشاته اسا

از پای

بار سار

کاه ناپهاای مصاور

متعاا د و متنااوعی از آن منتشاار شااود .مثلاااً در سااا  ۸۱۱5الینااو ودر ،۹قاااش آمریکااایی،
براساااس ناااپ سااوم رباعیاااتِ عماار خیااام ترجماا فیتزجرالاا ( )۸۱34مجلاا مصااوری

1. Joseph Twichell
2. Age —A Rubaiyat
3. Elihu Vedder
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و مازی باه  35قاشای منتشار شا کاه

روا باازار شار کارد .نااپ او در جلا ی جا ا
غوغایی به پا کارد و بار مقبوبیا ِ عاام ایا اثار بای
اصاالی در آرتااز کلااا
داش  .ناپ کتا

بوساات

در شا

۸

از پای

افازود .ماای

قاشایهاای

(باشااگاه هنااری بوسااتون) روزا ااه تااا  4۸00بازدی کنناا ه

روز تماام شا و ننا ی باار تج یا نااپ شا (بیخساترات ،

.)400۱
 .۸ .۴چاپهای

غیرمجاز2

ناپهااای غیرمجاااز کااه بااه دلای ا مختل ا
اس ا

منتشاار م ایشااو  ،یکاای دیگاار از عااواملی

م ایتوا ن ا در پ ا یرش اثااری تااگثیر بگ ار ا  .دو ناااپ غیرمجاااز از رباعی ااتِ عماار

خیام ترجم فیتزجرال در ا گلساتان و آمریکاا منتشار شا کاه بننگاام بود ا و باه پاراکن
زیااادی کرد ا ناااپ مَا چرَس و ناااپ اوهاایو .وایتلاای اساتوک  ،۹اولاای مااروج

آن کما

رباعیاتِ عمار خیاام ترجما فیتزجرالا  ،قا
اساااتوک

بسایار منمای در تارویب ایا اثار ایفاا کارد.

در رواج رباعیاااات در میاااان آزادا یشاااان ،ساااکولارها و مخالفاااان منااااف

ام راتااوری در هن ا ساان ،بزرگ ای داش ا  .داسااتان از ای ا ااارار اس ا

کااه در سااا ۸۱54

اسااتوک  ،بااه امی ا آین ا ة شااولی بنتااری ،وارد مَ ا چرَس هن وسااتان ش ا  .اسااتوک
ارزشاامن رباعیااات را کااه از کتابفروشاای کااواری خریاا ه بااود همااراه خااود داشاا
ص ا د کاشاات ب ا ر شاانرت آت ای آن برآم ا  .اسااتوک
سرگرد تام

ایوا

با

5

بود که ای ة تگسی

و در

ورودش رباعی اات را بااه

شاان داد .در آن ایاام با منشای افتخااری ا جما ادبای ما رس

هن وستان باود .سارگرد بِا اهتنناا عاشا شاعر و اد
حاز

بااه مق ا

سااخ

باود ،بلکاه فارد ساکولار متعنا ی

ساکولار رادیکاا در ا گلساتان را یاز اشااعه داده باود .بِا پا

از خوا ن رباعیاات مفتاون فلساف آزادا یشاا ه و ایماژهاای متناو آن شا  .از آ جاایی کاه
کتااا

در دسااترس بااود ،در سااا  ۸۱54اسااتوک

و بِاا تصاامی ،بااه تج یاا ناااپ آن

بااهعور خصوصاای و غیراااا و ی (در پنجاااه سااخه) گرفتناا  .بِاا

سااخهای از ایاا ناااپ
1. Arts Club, Boston
2. pirated editions
3. Whitely Stokes
4. Thomas Evans Bell
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غیراااا و ی (ناااپ مَاا چرَس) را باارای همکااار اازدیک
سکولاریس های پیشرو روزگاار خاودش باود ایا کتاا
او ای اثر وسایعاً و باا زباان پختاه اصاو اساسای مسایقی
او خوا اا ن آن را بااه هم ااالکیهااای خااوی
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هااالیاوت ۸فرسااتاد .او کااه از
را ساخ

پسان ی  ،زیارا باهزعا،

را تکا یر مایکارد .بناابرای ،

توصاایه کاارد و آن را در میااان آزادا یشااان

رواج داد .ناااپ مَاا چرَس در لناا ن  ۸۱5۹عرفاا اران زیااادی پیاا ا کاارد ،خاصااه در میااان
اصااو گرایا ی کااه باارای آرمانهااایی ظی ار آزادی ایتالی اا ،ح ا رأی ز ااان ،و من،تاار از همااه
اصاالاحات هن وسااتان ماایجنگی اا  .بنااابرای  ،ناااپ مَاا چرَس قاا

منماای در رواج

رباعیااات در میااان آزادا یشااان ،فعالااان سیاساای و مخالفااان مناااف اسااتعماری ایفااا کاارد
(پو  ،40۸۹ ،ص.)۳3 .
ننانکااه آما ااورت در سااا  ۸۱5۳کتااابگزاری تمجیا آمیزی باار ناااپ دوم فیتزجرالا
( )۸۱5۱وشاا  .ایاا مقالااه ااهتننا توجااه بساایاری از آمریکاااییهااا بلکاا علاااا شاامار
نشاامگیری از خوا ناا گان ا گلیساای را یااز برا گیخاا  .بنااابرای بساایاری از علااهمناا ان
کوشی

تا ساخهای از آن را تنیاه کننا  .از آ جاایی کاه ایا ترجماه ایاا

باود براسااس

سااخ  ۸۱5۱در کلمبااوس اتهااایو 4در سااا  ۸۱30ناااپ غیرمجااازی از آن منتشاار شا  .ایا
ناپ غیرمجاز به میان خیا ا باوهِ عرفا اران رباعیاات در آمریکاا ،کاه ساب
و علاا فزاین های داشتن  ،راه یاف

با ان اشاتیاق

و به شنرت بیشتر آن ا جامی .

 .۵نتیجهگیری

در تققی ا حاضاار علاایرغ ،مق ا ودی های بساایار ،مث ا دسترساای بااه آرشاایو مجلااات
ااارن ااوزده ،کااات ارزشاامن ی در بااا
فیتزجرال بهدس

اابااا بااه رباعیااات عماار خیااام ترجماا ادوارد

آما  .عواما متعا دی را کاه تطبیقگاران بارای بررسای پا یرش اثار ادبای

در فرهنگ مقصا توصایه مایکننا اعماا کاردی .،تاایب شاان مایدها کاه مجماو ایا
عواماا مساایر مقبولیاا

رباعیااات عماار خیااام در ا گلسااتان عصاار ویکتوریااا را همااوارتر

کرد .
1. George Jacob Holyoake
2. Columbus, Ohio
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پ یرش ادبی یعنای بررسای عاواملی کاه منجار باه مقبولیا

یاا عا م مقبولیا

یا

اثار

در فرهنااگ مقص ا م ایشااود .تطبیقگااران ای ا عوام ا را دسااتهبن ی کردها ا  .معمول ااً ای ا
عااواملی از اثااری بااه اثاار دیگاار و از فرهنگاای بااه فرهنااگ دیگاار متوییاار اساا  .مطاااب
یافتههای تققیا حاضار رباعیاات عمار خیاام ترجما ادوارد فیتزجرالا در ا گلساتان عصار
ویکتوریا با فراز و شایرهای بسایار هماراه باوده اسا  .ننانکاه ملاحظاه کردیا  ،در ابتا ا
وافااهای دوساااله در پاا یرش آن بااه وجااود آم ا و ایاا ترجمااه ،برخلاااع توا ا متاارج،،
توجه کسی را به خود جلار کارد ،تاا اینکاه ا ا کی بعا وایتلای اساتوک
کش

ایا ترجماه را

و باه پی رافائلیاان معرفای کارد و آ اان یاز آن را در مقافا ادبای رواج و گساترش

داد ا  .بااه بیااان دایا تر ،ای ا ترجمااه از سااا  ۸۱3۳تااا  ۸۱5۱ننا ان مقبااو وااا یفتاااد.
تقریباً ی

دهه بع باود کاه فیتزجرالا بار آن شا نااپ دوم آن را باا جارج و تعا ی ها و

افزودنهااا و کاساات هایی ،روا ا بااازار شاار کنا  .وی در ایا مجلا شاامار رباعیااات را بااه
 ۸۸0مورد افازای
خیاام پا

داد تاا مجاا بیشاتری باه بیاان ا یشاههای خیاام ب ها  .رباعیاات عمار

از ا تشااار ناااپ دوم و سااوم مااورد توجااه و اابااا بایسااابقهای ااارار گرفا  ،و

هتننا ا گلساتان بلکاه بهتا ریب جناان غار

را در وردیا  .عواما مختلفای باعاث و باا ی

ای توفی نشمگیر ادبی باود .ایا عواما ها ،درونمتنای و ها ،برونمتنای بود ا  .پاارهای
از ای عواما عبارتا ا از کیفیا

ترجماه ،کتاابگزاریهاای ادبای ،تقریظهاای اها الا،،

ا جم هاااای ادبااای و هناااری ،اشاااران ،ظیرههاااا و قیصاااهها ،ناپهاااای غیرمجااااز ،و
ناپهای مصور .ای عواما جملگای دسا

باه دسا

ها ،داد ا و در اشااعه و گساترش

ای ترجمه قا ِ ا کار اپا یری ایفاا کرد ا  .باا ایا کاه رباعیاات عمار خیاامِ فیتزجرالا در
ابت ا مورد توجه کسای وااا شا « ،اماا پا

از کشا

هرگاز در مقااقِ فراموشای یفتااد و

سرا جام در زمرة آثار برتر ادبیات ا گلیسی ارار گرف » (باسن  ،40۸5 ،ص.)۳5 .
کتابنامه
امی رضااوی ،م .)۸۹۱3( .صاانبای خرد شاارج احوا و آثار حکی ،عمر خیام یشااابوری .ترجم
مج ال ی کیوا ی .تنران سخ .
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. رباعیّات عمر خیّامِ فیتزجرال و گفتمان م هبی عصر ویکتوریا.)۸۹۳۹( . م، و حسینی،. ،ا وشایروا ی
.5۱-3۸ ،)۸۹(۳ ،ق زبان و ادبیّات خارجی
 ترجم علی رضااا ا وشاایروا ی و مصااطفی. درآم ی بر مطالعات ادبی تطبیقی.)۸۹۳۹( . س. ز،پراور
.  تنران سم.حسینی
،)4(5۳ ، مطالعات زبان و ترجمه. ق ی بر ترجم م خلی از دا شاانام ایرا یکا.)۸۹۳3( . م،حسااینی
.۸4۱ -۸۸۹
. تنران عرج و.) و شاعر، عمر خیام (حکی.)۸۹3۳( . ،ذکاوتی اراگزلو
از

 بررسی س نر گفتمان در ترجم بارک.)۸۹۳3( . م، و فتوحی رودمعجنی،. م، هاشامی،. ا،شاریفی
.۸3-۸ ،)۸( 3۸ ، فصلنام مطالعات زبان و ترجمه.اشعار مثنوی مولا ا
. تنران عوس. پا زده گفتار.)۸۹۱۹( . م،مینوی
.  تنران سخ.) نشم روش (دی اری با شاعران.)۸۹۱۱( . ،یوسفی
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